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                                                                                                               Februari 2013 

Voorwoord, M. de Graaf 

‘Pipel’ Joop Theijse werd geboren op 20 april 1924 te Haarlem en overleed  in het 

voorjaar 2010 te Amstelveen. Hij werd begraven op de naburige begraafplaats 

Zorgvlied.  * (Pipel = sld. v.h. pioniers-peleton). 

Het originele dagboek werd geleverd door Ans Meylink. Het was waarschijnlijk al ‘n 

hele tijd geleden opgemaakt met het programma ‘Publisher’ en daarna verknipt en 

geplakt. 

Zonder de authentieke versie te schaden is geprobeerd dat dagboek meer uitstraling 

te geven. Foto’s werden gerestaureerd en van passend commentaar voorzien, verder 

werd de tekst-opbouw gecorrigeerd.                                                                                              

Het geheel bleef zoals Joop het bedoelde, het zit nu alleen in een nieuw jasje.  

M. de Graaf                                                                                                                                           

Ridder Hoenstraat 173                                                                                                                          

6433 EE  Hoensbroek                                                                                                                                      

045-5224493                                                                                                 

martdapp@hotmail.com 

 

 

‘Voor Orde en Vrede’ 

mailto:martdapp@hotmail.com


3 
 

 

 

Vrijdag 30 November 1945                                                                                                                                                             

Na twee maanden opleiding in de gebouwen van het tehuis voor geestelijk gestoor-

den ‘Sancta Maria’ in Noordwijkerhout, is de dag aangebroken dat ons bataljon II-4 

RI zich op weg begeeft naar het onbekende doel. Hoe alles zal lopen weten we niet, 

maar het begin is er, en dat is voor ons, die al zovele maanden wachten het belang-

rijkste. We weten dat er in Indië onze landgenoten, nauwelijks bevrijd uit Japanse ge-

vangenschap al weer zuchten onder de terreur van de door de Jappen opgeleide 

jeugdige opstandelingen, de zgn. ‘Bersiap-periode.

 

Vertrek uit Noordwijkerhout op Vrijdag 30 November 1945. 

Om drie uur vertrekt dan eindelijk de trein van het Leidse station, uitgeleide gedaan 

door weinigen, die het lange wachten konden volhouden. Ook wij moesten wachten, 

en hoe vaak zal deze geschiedenis zich herhalen? 
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De eerste dag, Zaterdag 1 December 1945                                                                                                           

Het is na middernacht om 00.30u. precies nadat we, na een gedeelte van onze trein 

verloren te hebben, uit Amsterdam vertrekken, om zo via Nijmegen en Bergen op 

Zoom om 07.30u. de Belgische grens te bereiken en tenslotte om 12.45u. in Ostende 

aan te komen. Nét op tijd om de boot van 13.15u. naar Dover te nemen. Daar komen 

we om 17.15u. aan, waarna de reis wordt voortgezet richting Reading, waar we om 

00.15u. in Crownthorne aankomen, dan nog 3 kwartier lopen naar het kamp. 

30 November 1945, station Leiden. 

1 December 1945, station Oostende (België). 
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1 December 1945, aan de haven van Oostende wacht het                                                      

‘MS. Prinses Astrid’ voor onze overtocht. 

Zondag 2 December 1945                                                                                                                     

Een mars van een uur, alvorens wij het zeer bekende kamp ‘Easthampstead-park’ 

bereiken. Tot hiertoe en voorlopig niet verder.  En ons adres is nu; 

II - 4 RI  No. 169269                                                                                                           

Stafcoy. Pioniers M.O.S. Centre Royal Netherlands Army                                                                     

Easthampsteadpark Wokingham (Sussex) England. 

Het Transit-camp, voorheen voor de geallieerden, als voorbereiding op D-day. 
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Kerstsfeer in de ‘Nissen-huts’ van Transitcamp Easthampsteadpark. 

 

Kerstmis 1945                                                                                                                                                                 

Alleen het symbool van deze Kerst, de eerste in den vreemde, en ook de eerste in 

dienst zal ons in gedachten blijven terwijl een bezoek aan Londen voor eventjes de 

sleur doorbreekt. 

 

Londen in de mist met op de achtergrond de ‘Big Ben’. 
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Het vertrek komt nader wanneer wij als kwartiermakers al naar Southampton ver-

trekken om kwartier te maken aan boord van de ‘HMS. Alcantara’.                                          

Een nieuwe periode wordt ingeluid en tegelijkertijd luiden wij het Oude Jaar uit en 

treed het Nieuwe jaar aan. 

‘Geef Acht’ 

 

Scheepsbel van de ‘HMS. Alcantara’. 

Maandag 31 December                                                                                                              

Nadat vanmorgen om vier uur en dikke mist de eerste troepen aangekomen waren, 

werd de boot langzaam vol geladen. Het was een onafgebroken slang van bepakte 

jongens die de loopplank op kroop. Maar om 11.00u. is het dan ‘Final-inspection’ en 

daarna kunnen wij wachten tot 16.30u. Dan gaat de loopplank in en ‘zitten wij in het 

schuitje’ en moeten meevaren. Dat zal voor ons een begrip worden. 

Dinsdag 1 Januari 1946                                                                                                               

“En in de Golf van Biskaje, daar gingen we zowat naar de Haaien”,  het schip rolde 

heerlijk en velen hebben die dag met liggen gevuld. Om 20.00u. werd de kust van 

Spanje bereikt.  
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Op woensdag 2 Januari                                                                                                                  

zijn we weer een beetje van de schrik van gisteren bekomen, en als we om 12.00u. 

ter hoogte van Oporto zijn, is al het leed weer geleden. Op 60km. van de kust pas-

seren wij de rotseilanden van de Berlenga-archipel, en om 20.00u. komen we ter 

hoogte van Lissabon waar we de lichten van kunnen zien, en dan is deze dag ook 

weer voorbij.  

Donderdag 3 Januari                                                                                                            

Weer helemaal het heertje, we bewonderen de kust van Spanje en om 12.30u. de 

rots van Gibraltar. We passeren de zuidelijkste punt van Spanje, terwijl aan stuur-

boord de eerste bergen van Noord-Afrika verschijnen. Met de witte woningen tussen 

de eigenaardige begroeiing, groene randjes langs de hellingen en ruggen van de 

heuvels. De eerste berichten uit het vaderland, en ook een melding van een aanval 

van extremisten op de spoorlijn ten zuiden van Buitenzorg, en een landing van Mari-

niers in de buurt van Batavia. En dan nemen we afscheid van het laatste puntje van 

Europa en houden aan op stuurboord, waar ‘Kaap Ceuta’ Afrika vertegenwoordigd. 

 

De rots van Gibraltar. 

 

Vrijdag 4 januari                                                                                                                  

Koude storm en……zeeziek, dus weer een goed gevulde dag, maar gelukkig brengt  
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Zaterdag 5 Januari                                                                                                                    

met de zon de vreugde, en een mooi landschap van Tunesië met als oriëntatie ‘Cap- 

Bon’. Het wordt druk op zee, veel oude oorlogsschepen, terwijl het vaste land nu voor 

een paar dagen uit het oog verloren blijft.  

Zondag 6 Januari                                                                                                                           

De eerste week aan boord is voorbij, en nu gaat de reis zeer voorspoedig. De zee is 

nu kalm en ook het gevaar van de mijnen zal weldra achter de rug zijn.                                           

Nog één dag en dan is het  

Dinsdag 8 Januari                                                                                                                         

De dag dat we in alle vroegte de haven van Port Saïd binnen gevaren zijn.                              

Hier liggen we voor anker om te wachten op onze beurt om het Suez-kanaal te 

mogen binnen varen.  

Woensdag 9 Januari                                                                                                             

Langs zandvlakten, een Kanaal-post met cacteeën, een kameel in de verte, gaan we 

in alle vroegte door het 145km lange kanaal. Langs weiden, palmen en een plaatsje 

dat  El Quintara heet. Langs meer heuvels tot aan het Grote Bittermeer, waar we 

rond  varen en kunnen  genieten van alle militaire werken die daar aanwezig zijn.  

Dan is het weer avond en zijn we in Suez, we gaan daar de nacht voor anker. 

 

 

De haven van Port Saïd. 
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Voorsteven van de ‘Alcantara’, varend door het Suez-kanaal. 

 

 

Rustende kamelen langs het Suez-kanaal. 
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Donderdag 10 Januari                                                                                                  

Vanmorgen vroeg om 06.00u. ging het anker weer op en varen we de Golf van Suez 

in. Aan stuurboord een schitterend berglandschap in de opkomende zon. Om half 8 

ontmoetten we de jacht van koning Faroek, geëscorteerd door twee oorlogsbodems. 

Het is nu een midzomer-temperatuur, voor hier abnormaal gunstig want meestal is de 

Rode Zee een hel. We passeren de Berg Sinaï en de plaats van de doortocht door 

de Rode Zee. We gaan verder en dan daalt de tropennacht snel, een schitterend 

maantje vergezeld ons op de nachtelijke reis.  

Vrijdag 11 Januari                                                                                                                  

Het was een warm ontwaken beneden tussen de dekken, waar we niet langer bleven 

dan voor het ontbijt nodig was. Veel nieuws is er niet, alleen gaan we nu over op 

tropen-kleding.  

Zaterdag 12 Januari                                                                                                                        

een klein beetje een zaterdag-middag gevoel als we om half vier de ‘Oranje Fontein’ 

zullen ontmoeten. Maar verder alleen de zee met de onafscheidelijke dolfijnen, de 

vliegende vissen in de vaarstroom en af en toe een nieuwsgierige haai.                                 

Het enthousiasme bij de ontmoeting was aan onze zijde groot. Voor de Zondag is er 

ditmaal geen nieuws, maar op  

Maandag 14 Januari                                                                                                                    

zijn we de Indische Oceaan binnen gestoomd. De laagste dekken mogen nu boven 

op het dek slapen. Weliswaar op de planken, maar dat is beter dan met een paar 

honderd man in een ruim. We beginnen met Mepacrine-tabletjes te slikken, wat de 

darmen verontrust en langzaam maar zeker de gelaatskleur doet veranderen.                     

De stemming is een beetje in de mineur, er wordt veel gekankerd. We krijgen tropen-

voorlichting. Het is op  

Dinsdag 15 Januari                                                                                                                      

dat we dit aanschouwelijk onderwijs krijgen. Alles als filmpje, de beroemde 6 soldaat-

jes die op mars gaan en door domme dingen te doen, de een na de ander uit de ge-

lederen valt. Zo draaien de dagen zonder veel nieuws nu verder door.         

Op vrijdag 16 Januari                                                                                                          

passeren we om 07.00u. de zuidpunt van Ceylon en we stevenen verder naar Noord, 

naar de rede van Trincomalee waar we een paar dagen zullen blijven liggen ivm. een 

tropische storm. 
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Vlaggenparade aan de ‘Alcantara’  ter ere van de                                                             

verjaardag van Prinses Margriet op 19 Januari 1946. 
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Zaterdag 19 Januari                                                                                                       

varen we de haven binnen, een der beste natuurlijke havens van de wereld. Het ziet 

er vriendelijk uit en de schepen die hier liggen zijn even als het onze voorzien van de 

pavoiseer-lijn ter ere van de verjaardag van Prinses Margriet. Tevens hingen er vlag-

gen half-stok, wij waren nml. met de bedoeling hier heen gevaren om een tyfoon die 

woedde te ontlopen. Doch helaas gingen twee andere schepen ten onder door op 

een mijn te lopen.  

Zondag 20 Januari                                                                                                                       

varen we weer af, en op maximale snelheid op weg naar…..Singapore. Dat bereiken 

we over vier dagen, maar is dat het eindpunt?  We lopen en slapen nu met onze 

zwemvesten aan, het is onrustig. Er zijn patiënten die leiden aan zenuw-toevallen en 

vele anderen hebben ook klachten. Bovendien is er geen post, de hele oogst was 10 

brieven voor 3000 man, niet al te veel.  

Dinsdag 22 Januari                                                                                                              

Eindelijk werpen we dan voor het eerst een blik op Nederlands grondgebied, de 

eerste eilanden ten noorden van Sumatra, Poelau Rondo en Poelau Weh, met daar 

achter de punt van Sumatra. We passeren de kruisende ‘Jan van Galen’, nu nog een 

dag verder en dan is het gevaar voorbij, dan wachten we op verder gebeurt. 

 

 

De ‘Alcantara’ aan de rede van Singapore. 
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Woensdag 23 Januari                                                                                                           

Allereerst een berichtje dat we vermoedelijk ‘s avonds Singapore zullen bereiken.                 

En inderdaad om half acht gingen we daar voor anker. 

Donderdag 24 Januari                                                                                                                

Een enorm gezicht, wel honderd grote en kleinere schepen op de rede. Verder is het 

enige wat we kunnen doen, wachten op wat komen gaat. 

Op Vrijdag 25 Januari                                                                                                             

kregen we dan eindelijk onze post, voor mij 14 brieven, en tevens het bericht dat we 

op 

Zaterdag 26 Januari                                                                                                                        

van boord gaan. Het wordt alleen pas zondag, en het was in de prille morgen dat we 

met een kleine honderd man op een kleine torpedo-jager overstapten die ons aan 

land bracht. Na een afscheid van de ‘Alcantara’, die ons al deze weken gehuisvest 

had, kregen we nu eindelijk weer eens vaste grond onder de voeten. 

Zondag 27 Januari                                                                                                                             

Een treinreis van 4 en een half uur voert ons naar de binnenlanden van Malakka. 

Een pracht-tocht waar we voor het eerst kennis maken met de weelderige tropische 

plantengroei. Uiteindelijk naderen we het eindpunt van de treinreis ‘Labis’ in de staat 

Johore. Van daaruit op auto’s naar het kampterrein, te midden van de olie-palmen. 

 

 

Kamp Cha’ah, een voormalig Japans vliegveld,                                                                    

zonder enige voorzieningen zoals water of stroom. 
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De enige plaats om de was te doen en te mandiën,                                                          

de kali ‘Sungai Simpang Kiri’, 20 minuten gaans van het kamp. 

En zo gaan we dan werken aan de opbouw van een doorgangs-kamp dat we nu bij 

de geboorte mee maken, maar dat later in onze geschiedenis bekend zal zijn als 

‘Kamp Cha’ah’, een rode vlakte te midden van olie-palmplantages. Een vliegveld 

gemaakt door Jappen en doordrenkt met het bloed van Europeanen die hier mandje 

voor mandje de materialen van vele kilometers ver moesten halen om deze landings-

strip bruikbaar te maken. 

En voor ons …..geen water en geen eten, alleen een stapel tenten en een ploeg 

Jappen die moesten helpen met het opbouwen. 

Maandag 28 Januari                                                                                                               

Na een heerlijke nacht slapen op een dubbele kokosmat en onder een klamboe,  

stonden we om 07.00u op. En nu is het ‘poot-aan’ spelen, want dit kamp moet straks 

klaar zijn voor onze mensen. Keukens bouwen, materialen verdelen, inventariseren, 

en zo gaat de ene na de andere dag voorbij, tot we op 

Zondag 3 Februari                                                                                                                                       

kunnen genieten van een welverdiende rustdag. En morgen mogen we na loting met 

zeven man op verlof naar Singapore.  

Maandag 4 Februari                                                                                                                    

ben ik als een van de gelukkigen uitgeloot om mee te mogen, en liften we boven op 

een wagen met zoute vis in de richting van Singapore. Een pracht-tocht van een uur 

of vier, tot we Johore Baru bereikten, waar we even rond keken en schrokken van de 

prijzen. We gingen over de dam naar het schier-eiland Singapore waar we na even 

zoeken een gastvrij onderdak in het ‘Wilhelmina-kamp’ vonden. Daar horen we over 
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het leed dat de mensen in Indië hebben meegemaakt, over het verraad van de 

inlanders en het wrede van de Jappen. We brachten de nacht op brancards door en 

de volgende morgen, na een heerlijk ontbijt, maakten we weer aanstalten om de 

terugreis te aanvaarden. Voor twee dagen een reisje van 200km. Toen we ’s avonds 

om 7 uur aan kwamen konden we meteen inpakken want de volgende dag was het 

weer vertrekken. We moeten elders weer kwartier maken. 

Woensdag 6 Februari                                                                                                                      

zijn we in de stromende regen naar ons nieuwe doel Mersing getrokken, om daar in 

houten huisjes met water en elektriciteit een nieuw verblijf gereed te maken.                          

De geografische ligging is 103.50 O.b. en 2.25 N.b. We moeten wel eventjes aanpak-

ken om alles voor de troep gereed te maken, ze komen Zaterdag en dan is de ergste 

drukte weer achter de rug. De zondag is voor ons de rustdag.                                              

Verder verlopen de dagen op Mersing als elders, afwisselend werk, prettig en minder 

prettig, totdat we op 

 

De op Cha’ah achter gebleven troep op weg naar Mersing. 

Zondag 17 Februari                                                                                                                 

opgeschrikt worden door het bericht dat een van onze kameraden bij het baden door 

de zeestroming is meegesleurd en pas na twee dagen werd het vermiste lichaam 

aan het strand gevonden. (Garrelt Vincke). Een militaire begrafenis en een laatste 

saluut aan de eerste man die we in den vreemde achter lieten.                                                                                                

Zo rijgen de dagen aaneen tot weken van werken maar ook van denken, want er 

komt hier zoveel nieuws dat de mens gaat denken. Promotie wordt gemaakt door 

vriendjes, en maak je verder geen illusies, het is een mooie ‘vakantie-reis’. Verwacht 

niet teveel van het militaire bestaan, het laat je het leven neutraal zien, en ook het  

ondankbare werk wat je als militair te doen hebt. Is het niet slechts een werktuig dat 
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je bent, is het misschien een speelbal waarmee men zich vermaakt ?                                     

Maar ik heb het doel; Indië, en als ik daar kom dan kan daar mijn toekomst liggen, er 

is in Holland geen plaats. De tijd draait rustig door, na een intensieve jungle-training 

is alles dan zover gereed dat we weg zouden kunnen gaan. Maar een geval van 

kinder-verlamming zorgt er voor dat we nog langer in deze uithoek moeten blijven.                                                            

Eindelijk vertrekken we dan toch met het ‘MS Salween’ naar Tandjong Priok, waar 

we op 30 Maart aan land gaan, en dan begint ons avontuur in Nederlands Indië. 

 

      Het strand van Mersing, in de verte eilandjes waar we wel eens heen waden. 

                                   
Nabij de monding van de kali Mersing werd het lichaam van G. Vincke gevonden. 
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Nederlands Indië 

 

Zaterdag 30 Maart 1946                                                                                                                            

Vier maanden nadat we het vaderland verlieten, zetten we voet aan wal op het 

‘eiland’ Java. De nachtelijke tocht naar het onbekende doel was vol spanning, we 

kwamen terecht in Tanah-Tingii, over de spoorlijn die Krawang met station Pasar 

Senen verbind. Hoe spannend waren de eerste nachten wanneer een enkel ver-

dwaald schot alle stellingen tot vuur bracht op het onbekende; een vuurvliegje, een 

dwalende hond, of was er misschien iemand die durfde te naderen?  Ik geloof ‘t niet. 

Wél in het duister iemand onverhoeds naderen, of het lokken van de eenzame 

soldaat naar de ‘gezelligheid’ van de kampong (waar het gevaar dreigde).                     

Totdat naast het verbod tot het dragen van wapens, ook de bordjes ‘Out of Bonds’ 

het betreden van deze kampongs onmogelijk maakten. Er volgt een periode van 

weinig afwisseling en acclimatiseren en ik ga van de eerste tropenkwaaltjes genieten. 

Oh heerlijke Dysenterie, die weldra na de eerste nachtelijke oefeningen in combinatie 

met Malaria feest vierden.                                                                                                                    

Na Tanah-Tingii kregen we een beter verblijf in de Wielrijders-kazerne aan de 

Hospitaalweg, van hieruit werden de eerste tochten ondernomen. Onder leiding van 

een KNIL sergeant-majoor kregen we instructie over voorbereidingen voor de acties, 

waarbij pontonwerk, bruggenbouw en springstoffen verwijderen de werkjes voor het 

pioniers-peleton zijn. 

Zondag 26 Mei                                                                                                                                            

Te velde aan het front, alwaar we wegen ruimen, nood-bruggetjes aanleggen, alles in 

het lekkere zonnetje waaraan Batavia geen gebrek heeft. 

Woensdag 29 Mei, Tjikareng                                                                                                                       

De stad Tangerang is gevallen, door ons ‘heroverd’. Het mocht eigenlijk geen naam 

hebben want er werd geen tegenstand geboden.                                                                                

Aan de andere kant van de Demarcatie-lijn werd echter gewoon door- gemoord en 

talrijke Chinezen hebben daarbij het leven gelaten.   

Zaterdag 8 Juni, Batavia                                                                                                                   

Vanmorgen vertrokken we uit Tangerang en we hebben nu en paar dagen rust, 

wachten op de volgende actie.  

Zondag 9 Juni, Batavia, het is Pinksteren.    

Vrijdag 14 Juni, Batavia                                                                                                                                               

Er staan grote dingen te gebeuren want Soekarno heeft de ‘Staat van Beleg’ 

afgekondigd, en dat betekent het einde van de besprekingen. Als onze nieuwe troep-

en aankomen, kan er een actie volgen. Momenteel hebben we een tekort aan troep-

en, en die zijn juist nu onmisbaar, want onze actie-radius wordt te groot. 



19 
 

 
De ‘Oranje’ aan de kade van Tandjong Priok – Batavia. 

 

Tangsi (kazerne) ’Tanah-Tingii’ bij Meester Cornelis – Batavia.                                                               

Maandag 17 Juni, Batavia                                                                                                                        

We gaan richting Bandoeng om de Engelse troepen langs de verbindings- of kon-

vooiweg te vervangen. 
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Zaterdag 22 Juni                                                                                                                                           

We vertrekken als kwartiermakers richting Tjiandjoer, we zijn te gast bij de Brits-

Indische troepen in Sekolah Rakjat. Een paar keer per week komt er een konvooi 

richting Batavia of Bandoeng voorbij en ons voedsel wordt door de lucht aange-

voerd. We zitten hier op het uiterste randje van de bezette zone, de Brits- Indiërs 

vertrekken naar de stad.                                                                                                             

Zowel van onze troepen als van de tegenpartij komen versterkingen aan, we hebben 

het druk met patrouille-lopen en duiken ’s avonds meteen in bed. 

Donderdag 27 Juni, We gaan Tjiandjoer innemen.     

Woensdag 3 Juli                                                                                                                                                         

De rust is weder gekeerd, we zijn in behoorlijke huizen gelegerd en ik ben nu in 

functie als peletons-kok. 

Zaterdag 17 Augustus,                                                                                                  

We gaan naar Tjipanas om de waterleiding in bedrijf te stellen en daardoor de ge-

legenheid te scheppen om een nieuwe post in gebruik te nemen. Hier ligt ook het 

buitenverblijf van de Gouverneur Generaal, het is er schitterend. We gaan over op 

Europees eten, want hier groeien veel groenten die ook thuis in Nederland gegeten 

worden. De taal kost nog wel wat moeite want je moet je helemaal in hun gedachten-

gang kunnen indenken. Overigens over indenken gesproken, het meest opvallende 

is wel het volgende uit het Haarlems Dagblad; “Men heeft evenveel interesse in jullie 

als voor het bouwen van hutten door Kaffers in Afrika”, waarvan dan maar akte.                                                                                      

 

Weg-herstel in de buurt van Tjiandjoer. 
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Karbouwen voor de ploeg in de sawah. 

 

 

Tani en karbouw aan het werk in de sawah. 
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Het buitenverblijf van de Gouverneur Generaal te Tjipanas. 

 

 

Tjipanas, achter het buitenverblijf van de G.G. 
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Tjipanas, achter het buitenverblijf van de G.G. ligt een aardig zwembad. 

 

 

Sawah-terassen, een ingenieus irrigatie-systeem zorgt voor bevloeiing en afwatering. 
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Waroeng Danas, de inlanders stampen hun paddi (rijst) tot bras (meel). 
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Nog veel ‘handwerk’. 
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Met een inlands anak (kind), ik sta in de midden. 

 

 

En alweer een sobat (kameraad) ter aarde besteld. 
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Doorkijkje op ongerepte natuur, alle schakeringen groen komen er in voor. 

                                                                              
Na sabotage, brug-herstel. 
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Tjipanas bij nacht, blik in het voor-terrein van                                                                                        

de bren-post, met licht van de schijnwerper. 

  

Tjipanas, links de bren-post met schijnwerper. 
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Tjipanas Dinsdag 18 febr. 1947, erebogen gemaakt door de                                                                                  

lokale bevolking ter ere van de geboorte van prinses Marijke. 

                   
Met sobats, ik sta 2e van links. 
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Maandag 9 September                                                                                                                   

begint het eerste verlof in Bandoeng, we trekken met en konvooi naar het nieuwe 

verlofcentrum ‘De Rustende Strijder’. Een naam die onze pioniers aan dit centrum 

mochten geven. Het was een kennismaking met de berg-stad die niet alleen door de 

herinnering aan een lekker bed, maar ook door de gastvrije ontvangst een onverge-

telijke indruk maakte. De tijd vliegt voorbij en we maken een hoop mee. We zien ook 

veel en leren om dingen te zien, want tussen de lelijke dingen is er ook veel moois.  

Is het niet zo; “Wie zijn ogen niet gebruikt om te zien, zal ze straks moeten gebruik-

en om te wenen” 

‘Wanneer je vertrouwen geeft’                                                                                                       

Je leert hier veel, want juist in deze militaire gemeenschap zie je de mensen zoals ze 

zijn, en wat zitten er een ‘minne broeders’ tussen, bah!  Je kunt begrijpen dat men 

iemand  die zich uit zo’n gemeenschap terug trekt, betiteld als ‘mensenschuw’, maar 

is het dat wel?  Ik geloof meer dat het een selectie is tussen verschillende typen. 

 

 

Onze tweede Kerst, hoe zou het thuis zijn? 

In Maart 1947                                                                                                                                 

zitten we voor de afwisseling in Tjimahi, heerlijk militair in een kazerne. Met mijn 

koks-dienst heb ik hier gelukkig niets geen last van, maar ik heb aan mijn werk meer 

dan genoeg. Gelukkig duurt deze periode ook niet zo lang. 
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Donderdag 3 April                                                                                                                                            

We vertrekken naar Lembang, beter bekend als de plaats met de bepaling Kilometer. 

‘Ons thuis’ is de verheven naam van het villaatje, in deze omgeving blijven we voor-

lopig zitten. Ongemerkt gaat Pasen voorbij en op Goede Vrijdag overleed Gerrit 

Huybens, de derde man die uit onze gelederen (onze Comp.) werd weg genomen. 

Verder gaat het soldatenleven met zijn lichten en schaduwen, met de zon op de 

berghellingen en de stortregens, en wij wachten maar af……. 

Begrafenis van Gerrit Huybens (overleden aan Dysenterie). 

                      

 
‘Bosscha-sterrenwacht’ te Lembang.                                                                  
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 Lembang Juni '46. Ponton-brug maken. Inlanders helpen mee. 

Het lukt aardig. 
 

                              Bijna klaar. 
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Tevredenheid over het resultaat. 

Zondag 20 Juli                                                                                                                                              

Klaar voor de strijd, alles ingepakt, de instructies zijn gegeven en onze afdeling is 

voor de eerste dag ingedeeld bij de Genie en de tweede dag bij 1-4RI.                                     

Wat moge de toekomst brengen?                                                                                                                               

Na de rede van de Minister President vertrekken we om 03.00u. ’s nachts, met wij als 

pioniers van II-4RI aan de spits. We gaan te velde, op weg naar Lembang, Soebang, 

Cheribon. Kampong Tjiater, actieplan, 25 km. Oprukken richting Poerwokato, om half 

zes viel het eerste schot. Het regent die eerste dag, we zijn doornat en trekken voor 

donker weer terug naar de wagens om daar doornat te slapen. De plannen zijn ge-

wijzigd, de snelle opmars heeft langs de kust plaats gehad en Cheribon viel in onze 

handen. Door de moeilijke opmars door de bergen komen we maar moeizaam voor-

uit, de weg is namelijk vol gelegd met springstoffen. 

Zondag 27 Juli                                                                                                                                              

We zitten in Segaleharang, weer te midden van de mensen van ons eigen bataljon. 

Maandag 28 Juli                                                                                                                                           

We trekken door de rubbertuinen en de groene sawah’s, maar naarmate we vorderen 

wordt de omgeving dor. Om 11.00u. zien we de zee en trekken langs de kust op weg 

naar Tegal. Maar dat mislukt omdat er een brug is ingestort, dan de nacht maar door-

brengen op een suikerfabriek. ’s Morgens vroeg weer terug naar de brug, we hadden 

daar de eerste kennismaking met fosfor-bommen.  Brebes blijft daardoor in onze her-

innering, met een tastbaar souvenir op de buik van Kees.                                                 

In de middag trekken we Tegal binnen, we blijven daar maar een paar dagen en 

gaan dan verder naar Pekalongan. 
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Zaterdag 2 Augustus                                                                                                                      

Overnachten we in een suikerfabriek bij Tjomal en daags erna staken we de kali 

over. 

Zondag 3 Augustus                                                                                                                

Blijven we in de suikerfabriek Sragi, hier sneuvelen de eerste mensen van onze 

Brigade. Het is een waar broeinest van extremisme met een complete werkplaats 

voor het vervaardigen van handgranaten. Nu is dat wel een beetje te begrijpen, want 

de technische staf van een suikerfabriek is wel zeer uitgebreid. De wapenstilstand 

maakt een eind aan de verdere opmars. 

                               
1e Politionele-actie, de gesaboteerde brug bij Brebes. 

                                                 
1e Politionele-actie, dit is de voorlopige oplossing, we kunnen verder. 
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1e Politionele-actie, de gesaboteerde brug bij Tjomal zorgde voor veel oponthoud. 

 

1e Politionele-actie, Tjomal. markeringen geven de ‘vaar’-route aan. 
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1e Politionele-actie, de voertuigen door de kali bij Tjomal. 

 

1e Politionele-actie, Tjomal. ‘Maar we komen er door heen!’ 
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1e Politionele-actie. Tjomal, we vervolgen onze opmars. 

1e Politionele-actie, tijd voor een kiekje van onze club. 
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De zoveelste gesaboteerde brug wordt gerepareerd door de Bailey-kluivers. 

                                                                          
De werkplaats bij ons onderkomen. 
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Onze club. De ster met OPRI = Oposisi Pemerintahan Republik Indonesia. 

Maandag 4 Augustus                                                                                                                                                

We overnachten op de pasar van Soebah. 

Dinsdag 5 Augustus                                                                                                                           

Overnachten we in Plelen. En nu verhuizen we volgens de berichten naar Peka-

longan. Maar de eerste dagen heb ik nu om deze onderneming Silowok-Sawangan 

te leren kennen. Kapok, vanille, cacao en de familie met 6 vingers en tenen aan 

handen en voeten. 

              
Pekalongan. 
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Havenmonding van Pekalongan. 

 

Aan de haven-ingang bij Pekalongan gaan we baden. 
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Allen in pendekkie (onderbroek) het gangbare tenue op het kampement bij vrije tijd. 
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Verwaarloosde sawah’s 

Over afwisseling valt trouwens niet te klagen want als er een speciale patrouille uit 

moet, dan mogen wij daar ook wel eens aan deelnemen, en zo bezoek je de meest 

afgelegen kampongs. 

     
Oefenen met de ‘zware kachelpijp’, 3#-mortier. 
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Rustpauze na een patrouille, allen met ‘plopper-pet’. 

                                                                      
De gesaboteerde Thee-fabriek van Pagilarang. 
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De theefabriek van Pagilarang bracht het er niet zo goed van af en                                         

de verschrompelde resten van het eens zo fiere emplacement                                      

boven in de bergen bij Bandar geven een droevig beeld. 

Droevig is ook de toestand van de bevolking in de betreffende gebieden, wat toch de 

rijkste streek van midden-Java was, geeft nu een beeld van verwaarlozing.                               

Waar de mooiste sarongs werden gebatikt, lopen de mensen nu zonder kleding.                               

Bij huiszoekingen kwamen echter toch nog grote voorraden tevoorschijn die meteen 

uitgedeeld konden worden. 

                       
Anak-anak voor de door TRI verwoeste kampongresten. 
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Kampongbranden, veelal represailles van de tegenstander op eigen bevolking. 

Van Doro naar Bandar is weer een sprongetje verder. Daar is het werken aan een 

brug die als losse onderdelen naar de plaats van bestemming gevoerd wordt. Gaten 

in de weg dichten, bruggen doorzagen, bruggen maken, en zo gaat dat maar door. 

De foto’s laten het probleem ter plaatse zien, evenals de bomen die zo hier en daar 

op de weg liggen. 

Sabotage herstel. - herstel, sabotage……. 
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Materialen voorbereiden voor het brug- en wegherstel. 

De extremisten blijven het ons lastig maken. 
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Brug-herstel. 

 

Steeds handen vol werk! 
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Vandaag gemaakt, morgen……. 

 

Alles plan-plan (rustig aan). 
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Nog even geduld boys. 

 

De route is weer begaanbaar, ook voor de ‘bakfiets’ (Bren-carriër). 
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Wegversperring opruimen, de TRI zorgt ervoor dat we niet hoeven te luieren. 

                   
De kachelpijp en Bakfiets (3# mortier en Bren-carriër). 

Voor de afwisseling moet de waterleiding van Pekalongan, die in de bergen zijn oor-

sprong heeft, afgelopen worden omdat zekere elementen met hun vingers aan de 

hoofdkranen zitten en er dan geen druppel water meer de stad in komt. Na een dag 

sjouwen loopt de leiding weer voor een uur, om dan hetzelfde spelletje te herhalen. 
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Uitzicht over de sawah’s, op de achtergrond de bergen waar                                                            

het bevloeiings-water vandaan komt. 

 

Met de Weap (Weapon-carriër) op pad, stof en drek genoeg! 
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Bij een patrouille, na een tijdje djalannen (lopen) met sobats op de foto. 

 

Onze derde Kerst in den vreemde, hetgeen ons toch al een hele tijd vertrouwd is. 
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Anak-anak letten op de karbouwen. 

 

De karbouwen nemen een bad, ze zijn het hoogste goed van de tani (boer). 
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Fraai uitzicht over sawah-complexen. 



55 
 

Djeroeks makannen, (citrus eten). 

 

‘Nette’ kamponghuizen. 
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Vissersdorpje aan de kust nabij Pekalongan. 

 

De kust bij Soebah. 
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De kust bij Soebah. 

In Doro kan ik in een koeler klimaat mijn zorgen wijden aan de elektriciteit-voorzien-

ing. Dit detacheren vormt voor mij steeds een aangename afwisseling, ik ben nu bij 

de zgn. Staf van het pioniers-peleton als manusje van alles, want als kok, loodgieter 

en elektricien heb je wel recht op die naam. 

Doro, troosteloze en ontmoedigende beelden. 
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Maar we blijven werken aan de opbouw (Doro). 

Opgejaagde Chinezen op de Aloen-aloen (dorpsplein). 

En zo komt tussen de bedrijven door de gelegenheid om eens uit te zien naar een 

burger-betrekking. De formaliteiten voor demobilisatie worden vervuld. De poging om 

me tot andere gedachten te brengen en me naar Nederland te laten terug keren wor-

den verworpen. Dan nadert de dag waarop een ieder hier reeds lang zit te wachten, 

terug naar de grote stad Batavia om daar te kunnen demobiliseren. 
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Batavia, nog een kiekje, want het zit er bijna op. 

                                       
Batavia, kopi soesoe minoemen  (koffie met melk  drinken). 
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 Souvenir van 3 jaar diensttijd, heel wat gezien en meegemaakt.  
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Joop S. Theijse rond 2007 

 

 


